
Sprawozdanie  z  realizacji  Rocznego  Programu

Współpracy na 2015 r. Samorządu Gminy Radomin

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego.



Wprowadzenie

Rada Gminy Radomin, uchwałą nr LVI/334/14 z dnia 14 listopada 2014 r.  przyjęła

Roczny  Program  Współpracy  na  2015  r.  Samorządu  Gminy  Radomin  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.

zm.)  nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia  corocznych

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie  z  założeniami  programu,  Wójt  Gminy  Radomin  zobowiązany  jest  do

przedłożenia Radzie Gminy Radomin informacji o sposobie realizacji programu.

Celem  programu  było  budowanie  partnerstwa  między  Gminą  Radomin,

a  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego,  służącego  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkańców  oraz

wzmacnianiu  roli  aktywności  obywatelskiej  w  rozwiązywaniu  problemów  lokalnych  dla

pełnej realizacji zadań publicznych. Cele szczegółowe współpracy obejmowały:

1) tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności społecznej,

2)  zapewnienie  efektywnego  wykonywania  zadań  publicznych  poprzez  włączenie  w  ich

realizację  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów  prowadzącym  działalność

pożytku publicznego,

3) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym

podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego,

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.



I. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań

     publicznych

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  polegała  na  zlecaniu

realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie

zadań  odbywało  się  w  drodze  otwartych  konkursów ofert  ogłaszanych  w  trybie  pożytku

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). W 2015 r. ogłoszono

dwa otwarte konkursy ofert. 

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach otwartych konkursów

ofert wyniosła 40.000,00 zł, z tego podmioty dotowane wykorzystały 40.000,00 zł, co stanowi

100%  kwoty  przekazanej.  W  ramach  przyznanych  dotacji  z  budżetu  gminy  Radomin

zrealizowano 12 projektów. 



1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez gminę Radomin. 
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konkursu
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wyb
rany
ch 
do 
reali
zacji

Iloś
ć 
pro
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ść 
przyzna
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ystanyc
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w w zł

1 Konkurs ofert nr
1/2014 
„Upowszechniani
e kultury 
fizycznej i 
sportu”

3 3 3 3 3 15.000,00 15.000,00

2 Konkurs ofert nr
2/2013 
„Rozwiązywani
e problemów 
alkoholowych, 
przeciwdziałani
u narkomanii i 
innym 
uzależnieniom 
na terenie 
Gminy 
Radomin

9 9 9 9 9 25.000,00 25.000,00

             Razem 12 12 12 12 12 40.000,00 40.000,00



2.  Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  z  podziałem  na  strefy  pożytku  publicznego

określone w programie współpracy na rok 2015. 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert Konkurs nr 1/2015

„Upowszechnianie
kultury fizycznej i

sportu”

Organizacje 
pozarządowe

Podmioty wymienione w 
art.3 ust.3 pkt. 1 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki organizacyjne
podległe organom 
administracji publicznej

Liczba złożonych 
projektów 

3 0 0

Liczba wybranych 
projektów

3 0 0

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty

3 0 0

Wysokość przyznanych 
środków w zł

15.000,00 0,00 0,00

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł

15.000,00 0,00 0,00

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 2/2015
„Rozwiązywanie

problemów
alkoholowych,

przeciwdziałaniu
narkomanii i innym

uzależnieniom na
terenie Gminy

Radomin

Organizacje 
pozarządowe

Podmioty wymienione w 
art.3 ust.3 pkt. 1 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki organizacyjne
podległe organom 
administracji publicznej

Liczba złożonych 
projektów 

8 1 0

Liczba wybranych 
projektów

8 1 0

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty

8 1 0

Wysokość przyznanych 
środków w zł

22.850,00 2.150,00 0,00



Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł

22.850,00 2.150,00 0,00

Podsumowanie

Współpraca  gminy  Radomin  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  odbywała  się  na  zasadzie

partnerstwa, efektywności i jawności.    


